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  Batrachedra amydraula Meyrickحشرة حمیرة النخیللالخسارة االقتصادیة 

(Lepidoptera: Cosmopterygidae) صنفي خستاوي وزهدي في نخیل التمر على

  وسط العراق

  **خمیس عبود علیوي الدلیميو *رضا صكب الجوراني

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة*
  جامعة األنبار/كلیة الزراعة**

  

  الصةالخ

محافظة بغداد للموسم الزراعي –أجریت هذه الدراسة في احد بساتین النخیل في منطقة الطارمیة 

 .Batrachedra amydraula.لتقدیر الخسائر االقتصادیة التي تسببها حشرة حمیرة النخیل 2003

Meyrick صنف الزهدي كان نخلة لل/ نتائج ان معدل عدد الثمار الأظهرت .لصنفي النخیل خستاوي وزهدي

نخلة في االسبوع الثاني من تموز عند / ثمرة  17238ثمرة في االسبوع األخیر من نیسان واصبح  30801

ثمرة مصابة 980نخلة منها /ثمرة 15349نهایة االصابة بحشرة الحمیرةاذ بلغ العدد الكلي للثمار المتساقطة  

وهذا یعادل تقریبًا % 5.37االقتصادیة كانت ةیة للخسار والباقي تساقط السباب اخرى ، أي ان النسبة المئو 

نخلة /ثمرة 29844خستاوي فكان عدد الثمار في االسبوع االول من مایس اما في الصنف . نخلة /كغم 7.84

ثمرة 18644في نهایة تموز وبذلك یكون العدد الكلي المتساقط / ثمرة 11200عند نهایة فترة التلقیح واصبح 

ثمرة متساقطة السباب اخرى ، أي ان النسبة المئویة للخسارة 11942ثمرة متساقطة مصابة والباقي 6702منها 

كما اظهرت الدراسة ان هناك عالقة موجبة بین الثمار .نخلة /كغم 44.68وهذا یعادل % 37.43االقتصادیة 

/ یرقة 12.76–0.004قات بین تراوح معدل عدد الیر المتساقطة المصابة على االرض وعدد الیرقات فیها اذ 

في الصنف زهدي على % 45.6، % 0.2عندما كانت النسبة المئویة لالصابة ثمرة متساقطة مصابة 100

–0.43اما في الصنف خستاوي فقد تراوح عدد الیرقات بین . r = 0.990التوالي ، وكان معامل االرتباط 

كان و على التوالي % 94.2، % 5.4سبة المئویة لالصابة عندما كانت النقطة ثمرة متسا100/ یرقة 32.02

  .r= 0.994  معامل االرتباط
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Abstract
The study was conducted in date palm plantation in Tarmiia, Baghdad 

province, Iraq, during 2003 growing season in order to estimate the economic losses 
of lesser date moth (Batrachedra amydraula. Meyrick) on two cultivars of date palm 
(Phoenix dectylifera L.).
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The results showed that average number of fruits in Zahdi was 30801 fruit / 
tree at the last week of April and became 17238 fruit / tree at the second week of July
. Of the 15349 fallen fruit / tree there were 980 infested fruits which amounts to a 
percentage economic loss of 5.37% equaling about 7.84 kg / tree . Where as in 
Khastawi there were 29844 fruit / tree at the first week of May and became 11200 

fruit / tree at the end of July ، so that the number of fallen fruits were 18644 of which 

6702 were infested amounting to a percentage economic loss of 37.43% equaling 
44.68 kg / tree.

The study indicated a significant positive relationship between number of 
larvae and number of fallen infested fruits . It was averaged between 0.004 – 12.76 
larvae / 100 fallen infested fruits in Zahdi , and 0.43 – 32.02 larvae / 100 fallen 
infested fruits in Khastawi , when the percentage of infestation in fallen fruits was 0.2 
– 45.6% and 5.4 – 94.2% in Zahdi and Khastawi respectively . Coefficient of 
correlation (r) was 0.990 in Zahdi and 0.994 in Khastawi . 

  

  المقدمة

Phoenix dectyliferaتعد نخلة التمر L الفاكهة التي تنتمي الى عائلة النخلیات أشجارمن .

Palmaceae ،یة وشبه ما یقارب اربعة عشر نوعًا تنتشر جمیعها في المناطق االستوائیضم هذا الجنس

ملیون نخلة في الوطن 62ملیون نخلة منها حوالي 90ویقدر عدد اشجار النخیل في العالم بنحو )1(االستوائیة 

ملیون 8ملیون نخلة وبحدود اكثر من 10النخیل في العالم اذ یضم لزراعة یعد العراق مركزًا مهمًا . العربي

الف طن سنویا حسب احصائات وزارة 423ج اكثر من نخلة منتجة منتشرة في انحاء العراق ویقدر االنتا

تصاب اشجار النخیل وثمارها بأفات حشریة ومرضیة عدیدة اذ یصل عدد )2(التخطیط والتعاون االنمائي 

 Batrachedraالنخیل ةحمیر وتعد حشرة ) 3(االنواع الحشریة والحلم في الحقل فقط الى اربعة عشر نوعًا 

amydraulaالتي تؤثر في االنتاج كمًا اذ تصیب الثمار وهي على النخلة وتتغذى یرقاتها على من اهم االفات

فتأتي على معظم محتویات الثمرة ومن ثم تتساقط نسبة كبیرة منها تصل خالل مرحلتي الحبابوك والجمريالثمار 

.)5، 4، 3(ذه التمورفي حالة االصابة الشدیدة محدثة أضرارًا اقتصادیة كبیرة للبلدان المنتجة له100%الى 

ان الحشرة قد )7(و ) 6(اتختلف اصناف النخیل في درجة حساسیتها لالصابة بحشرة حمیرة النخیل اذ وجد

ان صنف الزهدي كان اكثر االصناف ) 8(افضلت الصنفین خستاوي وزهدي على السایر والبریم في حین وجد

لقد اشارت عدد من الدراسات . سایر والتبرزل والمكتوم مالئمة لنمو وتطور الحشرة مختبریا قیاسا الصناف ال

% 100–69الى ان النسبة المئویة الصابة ثمار النخیل في العراق قد تصل بین ) 12و 11، 10(السابقة 

  .السیما في محافظة البصرة 

یة التي ان النسب المئویة لالصابة ال تعبر دائما عن مقدار الفقد في الحاصل او الخسارة االقتصاد

تسببها الحشرة وذلك الختالف االصناف وانتاجیتها وعمرها وسلوك الحشرة في التغذي فضال عن ان لیست جمیع 

الثمار المتساقطة هي بسبب اصابتها بحشرة الحمیرة وانما هناك عوامل اخرى ، لذا قد جاءت هذه الدراسة لتقدیر 

ل صنفي خستاوي وزهدي فضال عن ایجاد العالقة بین عدد الخسارة االقتصادیة التي تسببها الحشرة لثمار النخی

الیرقات في الثمار المصابة المتساقطة على االرض والنسبة المئویة لالصابة والخسارة االقتصادیة الكلیة في 

  .الحاصل  
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  ق العملائالمواد وطر 

، 2003عاموسممحافظة بغداد للم/ بساتین النخیل في قضاء الطارمیة اجریت هذه الدراسة في احد 

اختیر صنفا النخیل ،سنة 12–10متر وعمرها 6–4دونم ومتوسط ارتفاع النخلة 5وكانت مساحة البستان 

.) 8(فأن لها أهمیة تجاریة ذلكعن فضًال ،خستاوي وزهدي لكونها أكثر حساسیة من أصناف النخیل االخرى

طریقة االقطار المتعامدة (ط واركان البستان االربعة من وسلكل صنفعشوائیًا ) مكررات ( خمس أشجار اختیر

متر تقریبًا بین شجرة واخرى اذ مثلت كل شجرة مكررًا واحدًا مع مراعاة التناسق في النمو 25وبمسافة ) 

لكل وقذنهایة فترة االتلقیح مباشرة تم حساب العدد الكلي للعدوعنواالرتفاع والعمر والعملیات الزراعیة االخرى ، 

ب معدل عدد الشماریخ في وحسمن كل شجرة بمواقع مختلفة تبعًا لوقت ظهورها قو ذثم أخذت ثالث عجرة ،ش

عشر بأخذفي كل شمروخ وذلك الثمارعددمعدلالكلي للشماریخ ثم حسبدن طریق حساب العدعقذكل ع

اعید حساب معدل عدد ) بة المصابة وغیر المصا( یر عدد الثمار المتساقطة الكلیةق ، ولتقدذشماریخ لكل ع

من االسبوع االخیر من نیسان وحتى نهایة النصف االول من تموز ابتدءاایام 10الثمار في كل شمروخ كل 

نخلة عند نهایة فترة التلقیح وقبل بدء الثمار بالتساقط ، ومعدل عدد الثمار / ولغرض حساب معدل عدد الثمار 

  :نخلة فقد استخدمت المعادالت التالیة / دد الثمار الباقیة ایام ، ومعدل ع10/ نخلة / المتساقطة 

  شمروخ/معدل عدد الثمار×قذع/معدل عدد الشماریخ×نخله/وقذمعدل عدد الع=نخلة/معدل عدد الثمار

/معدل عدد الثمار–نخله للفحص السابق/معدل عدد الثمار= أیام10/نخلة/معدل عدد الثمار المتساقطة

  الالحقنخله للفحص 

لثمار المتساقطة في عدد ا  –سابقنخلة في الفحص ال/معدل عدد الثمار= نخلة/معدل عدد الثمار الباقیة

  الالحقالفحص

قدرت النسبة المئویة لالصابة من خالل الثمار المتساقطة الكلیة على االرض اذ ان اغلب الثمار 

اخذت ، اذ )14، 13(الشماریخ او في قلب النخلة على المصابة تسقط على االرض والقلیل منها یبقى معلقًا 

بهما تفي كیس خاص ومعلم نقلتضعو ولكل صنف و ) نخلة(ثمرة متساقطة على االرض من كل مكرر 100

جیدا بوساطة المجهر البسیط لحساب الثمار المتساقطة المصابة وغیر المصابة بالحشرة ، تالى المختبر وفحص

من ایام ابتدءا 10كررت هذه العملیة كل . نایة لمعرفة وحساب عدد الیرقات فیها الثمار المصابة بعتثم شرح

نهایة العقد في االسبوع االخیر من نیسان وحتى النصف االول من تموز مع مراعاة تنظیف ما حول الشجرة من 

متساقطة المصابة لكل ثمار متساقطة ، وبداللة النسبة المئویة للثمار المتساقطة المصابة تم حساب عدد الثمار ال

تم تقدیر النسبة المئویة للخسارة االقتصادیة والخسارة . ایام وعدد الثمار المتساقطة الكلیة خالل الموسم 10

الحقیقیة التي تسببها حشرة حمیرة النخیل لصنفي تمر الخستاوي والزهدي باستعمال الطرائق التحلیلیة التي اتبعها 

Jundeko,)(1973 عن)ـ:مع أجراء بعض التحویر وكما یأتيالظروف الحقلیةتحت )16  

  نخلة في حالة عدم وجود االصابة/ مجموع عدد الثمار الكلیة :اإلنتاج المتوقع 

  نخلة بوجود االصابة/ مجموع عدد الثمار الكلیة الباقیة : اإلنتاج الحقیقي 

  نخلة/مجموع عدد الثمار الكلیة المتساقطة المصابة : الخسارة الحقیقیة 

  الخسارة الحقیقیة+ نتاج الحقیقي اال= االنتاج المتوقع 

  

  =النسبة المئویة للخسارة 
  الخسارة الحقیقیة

 ×100  
  األنتاج المتوقع
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اخذت ثالث مكررات من ) كغم ( ولغرض تحویل النسبة المئویة للخسارة الى ما یقابلها من وزن الثمار 

عند قطفه وحسب معدل عدد الثمار في كل كغم ومنها تم تحویل مكرر من التمر / كغم 1كل صنف وبواقع 

  .عدد الثمار المتساقطة المصابة الى ما یقابل وزنها عند قطف الثمار 

التصمیم والتحلیل االحصائي

الثمار التصمیم العشوائي الكاملاتبع في تصمیم تجارب الخسارة االقتصادیة والنسبة المئویة الصابة

Complete Randomized Design) (CRD)( وحللت النتائج باستعمال جدول تحلیل التباین( ANOVA 

Table ) واستخدم اختبارF لالستدالل على معنویة النتائج ، ولمقارنة النتائج استخدم اختبار اقل فرق معنوي

(LSD) . فیها كما المتساقطة على االرض وعدد الیرقات المصابة ى تحلیل االرتباط بین عدد الثمار كما جر

  ) .15) (معادلة الخط المستقیم ( حسبت معادلة التوقع

  

  النتائج والمناقشة

  تقدیر الخسارة االقتصادیة

  في الصنف زهدي بدأت بالتساقط في االسبوع الثاني من شهر مایس ان الثمارنتائج الاوضحت 

دما كانت الثمار في مرحلة ساقطة عنمتثمرة 100/ثمرة0.2اذ كان عدد الثمار  المصابة ) 1جدول (

ثمرة 100/ثمرة مصابة22.4ساقطة المصابة فكانت متالحبابوك وبتقدم الموسم ازدادت اعداد الثمار ال

شهر حزیران اذا ، ووصلت اعلى نسبة لها في االسبوع الثالث من ساقطة في االسبوع االول من شهر حزیرانمت

وفي االسبوع الثاني من شهر تموز لم تالحظ ایة ثمار ،ساقطةمتثمرة 100/ثمرة مصابة45.6كانت 

ثمرة في نهایة شهر نیسان واصبح 35.2شمروخ فقد كان / اما بالنسبة الى معدل عدد الثمار. ساقطة مصابةمت

اظهرت نتائج التحلیل االحصائي وجود فروق معنویة .شمروخ في االسبوع الثاني من شهر تموز/ثمرة19.7

بین المدد الزمنیة متساقطة المصابة شمروخ وعدد الثمار ال/بالنسبة لمعدل عدد الثمار% 5المستوى احتمتحت

  . المختلفة

ثمرة متساقطة في االسبوع الثاني7928فقد بلغ ) 2جدول (اما بالنسبة الى معدل عدد الثمار المتساقط 

فكان متساقطًا السباب اخرى ، ثم ثمرة متساقطة مصابة فقط ، اما العدد الباقي 16من شهر مایس، كان منها 

ثمرة مصابة في االسبوع االول من 298ثمرة متساقطة منها 1330بدأ عدد الثمار المتساقط یتناقص اذ كان 

نخلة فقد كان /اما بالنسبة لمعدل عدد الثمار. حزیران وفي االسبوع االول من تموز لم تسجل ثمار متساقطة

نخلة في االسبوع / ثمرة17238یسان أي عند نهایة فترة التلقیح واصبح في االسبوع االخیر من شهر ن30801

نخلة والباقي / ثمرة متساقطة مصابة980ثمرة منها 15349الثاني من تموز اذ بلغ عدد الثمار الكلي المتساقط 

ر وقد اظهرت نتائج التحلیل االحصائي وجود فروق معنویة بین عدد الثما. كان متساقطًا السباب اخرى 

المتساقط والمتساقط المصاب والمتساقط غیر المصاب والنسبة المئویة لالصابة خالل الفترات الزمنیة لالصابة اذ 

  .في النصف الثاني من حزیران%) 45.6(بلغت اعلى نسبة لالصابة 

  

  

  

متساقطةثمرة 100/الثمار المصابةوشمروخ / الشماریخ وعدد الثمار و معدل عدد العذوق )1(جدول

  2003من أواخر نیسان لغایة االسبوع الثاني من تموزبغداد اعتبارًا -منطقة الطارمیةفي الصنف زهدي 
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  معدل عدد العذوق  التاریخ
معدل عدد 

  عذق/ الشماریخ

/ معدل عدد الثمار

  شمروخ

عدد الثمار 

المتساقطة 

ثمرة 100/ المصابة

  متساقطة

4/2813.465.335.20.0

5/1013.4  65.3  26.140.2
5/2613.4  65.3  22.028.6
6/413.4  65.3  20.0522.4

6/1013.4  65.3  18.814.8
6/2013.4  65.3  19.0445.6
7/213.4  65.3  19.825.8

7/1013.4  65.3  19.70.0

  6.771  4.616  م. غ   م. غ   0.05أقل فرق معنوي

منطقة في في الصنف زهدي بحشرة الحمیرة لمتساقطة والنسبة المؤیة لإلصابة أعداد الثمار ا) 2(جدول

  2003من آواخر نیسان الى النصف االول من تموزبغداد اعتبارًا -الطارمیة

  التاریخ
معدل عدد 

  نخلة/الثمار 

الثمارعدد

  الكلي المتساقط

العدد المتساقط 

  المصاب

العدد المتساقط 

  غیر المصاب

النسبة المئویة

  %لالصابة 

4/28308010000

5/1022873  7928  1679120.2
5/26192683605  31032958.6
6/417938  1330298103222.4

6/1016450  1488  220126814.8
6/2016660  210  9611445.6
7/217343  683  406435.8

7/1017238  105  01050

ـــ1534998014369ـــالمجموع

LSD    87.95  23.23  96.78  12.15  

  

، اذ ) 3جدول(خستاوي فقد بدأت الثمار بالتساقط في االسبوع الثاني من شهر مایس في الصنف اما 

ساقطة ،عندما كانت الثمار في مرحلة متثمرة 100/ثمرة 5.4ساقطة المصابة متكان  معدل عدد الثمار ال

ة لها في االسبوع بساقطة المصابة ووصلت الى اعلى نسمتد الثمار الالحبابوك ، وبتقدم الموسم ازدادت اعدا

ساقطة ومن ثم بدأت اعداد الثمار المصابة متثمرة 100/ثمرة مصابة   94.2االول من شهر حزیران اذ بلغت

ساقطة ثم ازدادت متثمرة 100/ ثمرة مصابة 44.2بالتذبذب ووصلت في االسبوع الثاني من شهر حزیران الى 

ثمرة 100/ثمرة مصابة93.6قطة المصابة في بدایة االسبوع الثالث من شهر تموز اذ كانت متسااد الثمار الاعد

33.84شمروخ فقد كانت / اما بالنسبة الى معدل عدد الثمار. واختفت االصابة في نهایة شهر تموز. ساقطةمت

  .شمروخ / ثمرة 12.70في بدایة شهر مایس واصبح 

بالنسبة لمعدل عدد % 5لیل االحصائي وجود فروق معنویة تحت مستوى احتمال اظهرت نتأئج التح

  . بین المدد الزمنیة المختلفة وعدد الثمار المتساقطة المصابة شمروخ/ الثمار 

ةطاقسثمار المتفقد كان اعلى معدل لل)4جدول(ساقط متاما بالنسبة الى معدل عدد الثمار الكلي ال

اما العدد ساقطة مصابة فقط ،متثمرة 688ن منها ااالسبوع الرابع من شهر مایس كساقطة فيمتثمرة 5927
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ساقط یتناقص ووصل في االسبوع الثالث من متثم بدأ عدد الثمار الكلي ال،ساقطًا السباب أخرىمتالباقي فكان 

نخلة/ دد الثماراما بالنسبة لمعدل ع.ساقطة مصابةمتثمرة 1577ساقطة منها متثمرة 1685شهر تموز الى 

نخلة عند / ثمرة11200واصبحثمرة في بدایة شهر مایس عند نهایة فترة التلقیح،29844فقد بلغ ) 4جدول (

  .ثمرة ساقطة مصابة 6702ثمرة منها 18688الثمار الكلي الساقط وبذلك یبلغ عدد. نهایة شهر تموز

زهدي ، وهذا یعود ین الصنف خستاوي و الصابة بیتبین من خالل النتائج انفًا ان هناك تباینًا في نسب ا

من )8(الى حساسیة الصف خستاوي لالصابة بحشرة الحمیرة اكثر من الصنف زهدي وهذ ما اشارت الیه ایضًا 

وجود فروق كبیرة في درجة اصابة االصناف ، وان الصنف الخستاوي هو اكثر مالءمة لالصابة من الصنف 

  .زهدي 

ان نسبة االصابة في )12(ذكر . صابة في اصناف النخیل المختلفةاالاختالف نسبة )17(ذكر 

– 100العراق فقد تصل نسبة االصابة بین بینما فيفي شبة جزیرة سیناء% 75الثمار تصل الى  69 %

وقد . الف طن من التمور سنویاً 20والسیما في منطقة البصرة وفي الیمن تسبب حشرة الحمیرة ضررًا بحدود 

مما یؤدي الى تجرید % 100الى ان نسبة االصابة بحشرة الحمیرة تصل في بعض البساتین الى )11(شار ا

  .العذوق من جمیع ثمارها

  

شمروخ وعدد الثمار المتساقطة المصابة / عذق وعدد الثمار /معدل عدد العذوق وعدد الشماریخ ) 3(جدول 

  2003/بغداد-في منطقة الطارمیةثمرة في الصنف خستاوي 100/

  معدل عدد العذوق  التاریخ
/معدل عدد الشماریخ

  عذق

/ معدل عدد الثمار

  شمروخ

عدد الثمار الساقطة 

ثمرة100/المصابة

  متساقطة

5/18110.2433.840.00
5/138  110.24  30.395.4
5/258110.24  23.6711.6
6/48  110.2422.2994.2

6/108  110.24  19.4844.2
6/208  110.24  18.1760.4
7/28  110.24  17.3350

7/108  110.24  16.0182.8
7/208110.2414.1093.6
7/308110.2412.700.00

LSD2.8310.27ــــــ

  

  

  

  

  

  

  

-في منطقة الطارمیةفي الصنف الخستاويیبین اعداد الثمار المتساقطة والنسبة المؤیة لإلصابة)4(جدول 

  2003من اواخر نیسان الى نهایة تموز ًا اعتبار بغداد 

النسبة المئویة عدد المتساقط العدد المتساقط الالعدد الكلي معدل عدد   التاریخ
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  %لالصابة   غیر المصاب  المصاب  المتساقط  النخلة/ الثمار

5/1298440000
5/1326802  3042  16428785.4
5/25208755927  688523911.6
6/419658  121711467194.2

6/1017180  2478  1095138344.2
6/2016024  1156  69845860.4
7/215284  740  37037050.0

7/1014125  1164  96420082.8
7/20124351685157710893.6
7/30112001235012350

18644670211942
  

  تقدیر الخسارة االقتصادیة

القتصادیة التي تسببها حشرة حمیرة النخیل للصنفین الزهدي والخستاوي باستعمال قدرت الخسارة ا

  ـ:تحت ظروف الحقل وكما یأتي ) Jundeko)1973الطرائق التحلیلیة التي استعملها 

  :زهديصنف الدیر الخسارة االقتصادیة في تق: أ

  :یتبین ان ) 2(من الجدول 

  نتاج الفعلي اال+ الخسارة الحقیقیة = االنتاج المتوقع 

   980+17238=  18218=االنتاج المتوقع 

  =النسبة المئویة للخسارة 
  الخسارة الحقیقیة

 ×100  
  االنتاج المتوقع

      

  =النسبة المئویة للخسارة 
980  

 ×100 =5.37%  
18218  

  ثمرة125= الكیلو غرام الواحد من التمر الزهدي 

  ةنخل/ كغم  7.84=125÷ 980وعلیه فأن 

  :خستاوير الخسارة االقتصادیة في الصنف تقدی: ب 

  )4من الجدول(بالطریقة نفسها 

  ثمرة17902=11200+  6702=االنتاج المتوقع 

  =النسبة المئویة للخسارة 
6702  

 ×100=37.43%  
17902  

  ثمرة150= الكیلو غرام الواحد من التمر الخستاوي 

  نخلة/ كغم 44.68= 150÷6702وعلیة فأن 

  :ساقطة المصابةمتمعدل عدد الیرقات في الثمار ال

قات وبأعمار ة المصابة تحوي على عدد من الیر ساقطمتأظهرت نتائج  هذه الدراسة ان الثمار ال

وذلك في االسبوع %0.2یرقة عندما كانت نسبة االصابة 0.004كانت )1شكل ( زهدي مختلفة ، ففي الصنف 

اذ وصلت الى ساقطة المصابةمتالثمار ال  مع زیادة اعدادت اعداد الیرقاتزداداو الثاني من شهر مایس 

وذلك في االسبوع الثالث من حزیران % 45.6ساقطة المصابة متعندما كانت النسبة المئویة للثمار الیرقة12.76
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تحلیل واظهرت نتائج. فضت بعد ذلك مع بدایة شهر تموز نتیجة النخفاض النسبة المئویة لالصابةثم انخ

  . r=0.990والنسبة المئویة لالصابة ان هناك ارتباطًا معنویًا بینهما اذا بلغ االرتباط بین عدد الیرقات

– Y= 0.2832 X  :وان معادلة الخط المستقیم هي  0.4793

  .عدد الیرقات :X          .   النسبة المئویة لالصابة :  Y:حیث ان 

ساقطة متثمرة 4.18ة ساقطة على االرض یقابلها سقوط ل یرقوبشكل عام یمكن االستنتاج ان ك

وذلك في % 5.4یرقة عندما كانت نسبة االصابة0.43فقد كانت) 2شكل (خستاوي اما في الصنف . مصابة 

اذ وصلت الى االسبوع الثاني من شهر مایس وزدادت اعداد الیرقات مع زیادة اعداد الثمار الساقطة المصابة

وذلك في االسبوع االول من شهر % 94.2ندما كانت النسبة المئویة للثمار الساقطة المصابةیرقة ع32.02

ر الساقطة المصابة ووصلت اعداد حزیران ثم بدأت اعداد الیرقات بالتذبذب مع تذبذب النسبة المئویة للثما

وذلك في االسبوع الثالث % 93.6كانت النسبة المئویة للثمار الساقطة المصابة یرقة عندما28.08  الیرقات 

واظهرت . بة شهر تموز نتیجة النخفاض النسبة المئویة لالصامن شهر تموز ثم انخفضت بعد ذلك في نهایة

ئویة لالصابة ان هناك ارتباطًا معنویًا بینهما اذ كان معامل نتائج تحلیل االرتباط بین عدد الیرقات والنسبة الم

  .r = 0.994االرتباط 

– Y = 0.3336 X  :لخط المستقیم هي امعادلةوان 0.8112

هذه . ساقطة مصابة متثمرة 3.08سقوط تنتاج ان كل یرقة ساقطة على االرض یقابلها یمكن االس

ي في مرحلتي الحبابوك صنف الزهدللاذ ان معدل عدد الثمار المصابة لكل یرقة )18(النتائج تتفق مع نتائج 

في الصنف الخستاوي فقد وصل معدل عدد الثمار المصابة لكل یرقة في ثمرة ، اما 4.9والجمري تصل الى 

من ان الیرقة الواحدة من حشرة الحمیرة تتغذى على )17(ثمرة ، وقد ذكر 4.4مرحلتي الحبابوك والجمري الى 

7 – – 5ثمار في طور الحبابوك 5  4الى ان الیرقة الواحدة تتغذى بین) 19(ثمار في طور الجمري واشار4

–   .ثمار جمري3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في الثمار المتساقطة المصابة وعدد الیرقات في الصنف زهدي لإلصابةالعالقة بین النسبة المئویة ) 1( شكل 

2003عام بغداد -الطارمیةفي 
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في الصنف العالقة بین النسبة المئویة لالصابة في الثمار المتساقطة المصابة وعدد الیرقات ) 2( شكل 

  2003عام بغداد -الطارمیةفي خستاوي 
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